4/MZ/2021/I - INFORMÁCIA K POTVRDZOVANIU TLAČIVA VYDANÉHO
FEDERÁLNYM MINISTERSTVOM FINANCIÍ RAKÚSKEJ REPUBLIKY „BESCHEINIGUNG EU/EWR/ CERTIFICATE AND DECLARATION EU/EEA“ (BMF E9)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, odbor daňovej metodiky, oddelenie metodiky medzinárodného
zdaňovania na základe oficiálnej komunikácie s Federálnym ministerstvom financií Rakúskej republiky za účelom
zabezpečenia jednotného postupu správcu dane pri potvrdzovaní predmetného tlačiva oznamuje nasledovné:
Účelom predmetného tlačiva je umožniť daňovníkovi, ktorý je rezidentom Slovenskej republiky, čerpať rovnaké
daňové výhody na území Rakúskej republiky aké má rezident Rakúskej republiky, za predpokladu, že spĺňa
podmienky ustanovené vo vnútroštátnej daňovej legislatíve Rakúskej republiky (ďalej len „rakúsky zákon o dani
z príjmov“). Splnenie daných podmienok posudzuje rakúsky správca dane.
Tlačivo sa používa tiež na potvrdenie príjmov a rezidencie manžela/manželky daňovníka. Ak manžel/manželka
daňovníka spĺňa podmienky ustanovené rakúskym zákonom o dani z príjmov, daňovník má nárok na uplatnenie
daňových výhod na území Rakúskej republiky aj na túto osobu.
O potvrdenie požadovaných údajov na predmetnom tlačive rakúskej daňovej správy daňovník žiada správcu dane
predložením štruktúrovaného tlačiva „Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii podľa § 51g ods. 1 zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „žiadosť“), v úvode ktorého vyznačí
krížikom druhú voľbu, t. j. že žiada o „potvrdenie daňovej rezidencie na tlačive zahraničnej daňovej správy
(uvedené v prílohe žiadosti)“.
Ak o potvrdenie údajov na predmetnom tlačive žiada správcu dane aj manžel/manželka daňovníka, je potrebné,
aby táto osoba samostatne (sama za seba) podala žiadosť vyššie uvedeným spôsobom.
Správca dane potvrdzuje na daňové účely požadované údaje len na originálnom tlačive vydanom rakúskou
daňovou správou, predloženom a vyplnenom daňovníkom (žiadateľom), resp. inou osobou ním poverenou.
Ak žiadateľ doručuje správcovi dane písomnosti elektronicky, je potrebné, aby vyplnené originálne tlačivo vydané
rakúskou daňovou správou predložil správcovi dane aj v listinnej podobe.
Potvrdenie údajov správcom dane na zahraničných daňových tlačivách je podmienené úplným, presným
a správnym vyplnením všetkých údajov uvádzaných daňovníkom v týchto tlačivách, nakoľko správca dane údaje
uvádzané v tlačivách potvrdzuje, ale nevypĺňa. Nehodiace, resp. nepoužiteľné údaje sa v predkladaných tlačivách
prečiarknu, resp. vyplnia pomlčkou.
„Príjmom“ sa na účely tohto tlačiva rozumie „základ dane“, resp. „daňová strata“ z príslušných druhov zdaniteľných
príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí s výnimkou príjmov, ktorých
zdroj je na území Rakúskej republiky, zistený podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov.
V časti tlačiva „Potvrdenie zahraničného daňového úradu“ správca dane potvrdzuje skutočnosť, že menovaný
daňovník resp. manžel/manželka daňovníka je považovaný za rezidenta Slovenskej republiky podľa článku 4 ods.
1 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojitého
zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku č. 48/1979 Zb., a že mu nie je nič známe, čo by bolo v rozpore
s uvedenými údajmi o osobných a príjmových pomeroch tohto daňovníka.

Podklady, ktoré správcovi dane predkladá osoba žiadajúca o potvrdenie príjmov uvedených v predmetnom tlačive:

2
Správca dane môže potvrdiť údaje o základe dane, resp. o daňovej strate daňovníka, resp. manžela/manželky
daňovníka uvedené v časti predmetného tlačiva „Príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu v štáte bydliska“ iba na základe
relevantného dokladu, ktorým daňovník, resp. manžel/manželka daňovníka deklaruje výšku tohto základu dane,
resp. daňovej straty.
Podmienky pre preukázanie predmetných údajov spĺňa len daňové priznanie podané daňovníkom, resp.
manželom/manželkou daňovníka za príslušné zdaňovacie obdobie.
Ak manžel/manželka daňovníka nepodal daňové priznanie, nakoľko podľa ustanovenia § 32 zákona o dani
z príjmov túto povinnosť nemal, správca dane vyzve tohto manžela/manželku daňovníka na podanie daňového
priznania podľa § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). Takto podané daňové priznanie, ak bude podané v lehote určenej
správcom dane v predmetnej výzve, nepodlieha sankcii, t. j. pokute podľa § 155 daňového poriadku.
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